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 260067 50/0616. רתויב םדקתמה ינוגראה בושחימל



 .סספחשפ הלעפהה תכרעמב דקמתמה סנכל ךנימזהל םידבכתמ נא

 .סקסחעופ לש תוידוחייה תודירשהו םיעוציבה תולוכי תא םיגדנו גיצנ

 .אז תונולח םע דחי סספחשוופ הדובעה תביבס בוליש תא שיגדנ

 .םיריכב םיינכט םילהנמלו םיטקייורפ ילהנמ ,בשחמ תודיחי ילהנמל דעוימ שגפמה

 .א"ת ןד ןולס ,1998 רבמבונב 24-ה ,ישילש םויב םכתוארל חמשנ
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 תוסנכתה

 לק דוביכ

 החיתפ ירבד

 לארשי קאפמוק ל"כנמ ,ץרפ לאוגסע

 תומגמו תוח תפתה ינוויכ - 0 5
5 51848 
 5ז816טוס ד60חחו68| וז8010ז (סז 5

 ב"הרא ,קאפמוק

 םישדח םימושיי בוליש -ל.א.כ הזיו
 5 תוביבסב

 ריכב הנכות ץעוי ,לג יאחוי
 לארשי לקרוא

 הפק תקספה

 06/8 7.2 -ב שדח המ

13:45- 5 

 הנכות תכימתל ריכב ץעוי ,טרפמל רותרא 'רד

 לארשי קאפמוק

 |כחה 00

 ריכב יגולונכט ץעוי ,בצק ןועסש

 לארשי קאפמוק

 םיירהצ תחורא

 5 תומגדה

 :הריחבל םילולסמ

 תוכרעמ חותיפ 1

 \צוחססשפ אד -ו סססח/ 15 תוביבסב תוירושיק

 םשה 655806 00606 תועצמאב

 ריכב יגולונכט ץעוי ,םולב הירא

 לארשי ,קאפמוק

 תומדקתמ הדובע תוביבסל רבעמ

 08016 06ש6|סקסז 2000 םע

 ריכב הנכות ץעוי ,לג יאחוי

 לארשי לקרוא

 תוכרעמ לוהינ .2

 \צוחטסשפ אד -ו סספח\/ 5 - ל סחווח6 יוביג

 םו86 50זטו065 (סז אד -| 50805701 50101065 '"ע

 הנכות תכימתל ריכב ץעוי .טרפמל רותרא 'רד

 לארשי ,קאפמוק

 תרושקתו עדימ בושחימ תויתשת לוהינ

 תרזובמו תינגורטה הביבסב

 ינכט להנמ ,אדירב דדוע

 לארשי 6%

 הגועו הפק

 .שארמ המשרה תשרדנ ךא םולשתב ךורכ וניא סנכה
 09-9593888 :לט ,תוחוקל תרושקת זכרמב ךתופתתשה תא י/רשא אנ
 .ףרוצמה הנמזהה ספוט תועצמאב 09-9566172 :סקפב וא

 דובכל

 מ"עב םיבשחמ קאפמוק

 09-9566172 'סקפ

 .א"ת ןד ןולס ,24.11.98 ,ישילש םויב ךרעיש ספסחע!8 סנכב 'תופתתשה תא ת/רשאמ ינא

 יטרפ םש החפשמ םש

 דיקפת הרבח

 דוקימ ריע תבותכ

 =-חהו| סקפ ןופלט



6))67' 3115070175 

 תשע.6סהו3.00.ו! 09-9566172 .סקפ 09-9593888 .לט ,46120 הילצרה ,2033 .ד.ת מ"עב םיבשחמ קאפמוק


